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 :الملخص

    

فـاعال مهمـا ينـافس اليابـان يف دوره  االقتصـادي يف منطقـة شـرق آسـيا، حيـث   2002أصبحت الصني  منـذ 

ســـاعد الصـــعود االقتصـــادي للصـــني علـــى تـــدعيم شـــبكة العالقـــات االقتصـــادية بـــني دول املنطقـــة مـــن خـــالل الـــدور 

فالصــني  تعيــد تصــدير عــدد مــن الســلع تتحصــل علــى .  تصــدير خــارج املنطقــةاملركــزي هلــذه الدولــة يف التجميــع و ال

، الـيت تقـوم بتجميعهـا و )الصـني( مكوناا من شركات شرق آسيوية اليت تقوم بـدورها بتصـدير سـلع وسـيطة إليهـا 

  .إعادة تصديرها لالحتاد األورويب و الواليات املتحدة األمريكية خاصة

انـة مركزيـة يف سلسـلة التوريـد يف املنطقـة حيـث أعـادت دوهلـا توجيـه مبادالـا وعليه، أصبحت الصني  حتتـل مك

لقد ارتفع وزن الصني يف التجارة اخلارجية . التجارية باجتاه هذه الدولة، مما ساعد على تركيز املبادالت البني إقليمية

ممـا جعلهـا املنطلـق  و رشـة العـامل، شبكات اإلنتاج اآلسيوي باعتبارهـا لدول آسيان زائد ثالثة، و زادت أمهيتها يف 

  .اإلقليمي للتصدير خارج املنطقة

األمر الـذي  أدى إىل ظهـور مـا يسـمى بالتجـارة الثالثيـة مـن جهـة  و إىل نـوع مـن التكامـل االقتصـادي الشـرق 

  .آسيوي من جهة أخرى

  

  .الصني، آسيا الشرقية، التجارة البينية، التكامل االقتصادي: الكلمات الدالة
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  :مقدمة

إىل التفاف دول شـرق  آسـيا حـول هـذه الدولـة ملـا تقدمـه مـن فـرص 1979أدى االنفتاح االقتصادي للصني منذ  

و زاد دخــول هــذه الدولــة . هامــة،  فالصــني  خمزونــا هــائال لليــد العاملــة الرخيصــة  و ســوقا اســتهالكيا ضــخمااقتصــادية 

، إذ تقـوم الصـني دائرة التقسيم الدويل اجلديد للعمـل مـن أمهيتهـا  يف شـبكات اإلنتـاج اآلسـيوي باعتبارهـا و رشـة العـامل

  .بعمليات التصنيع، التجميع و املعاجلة

أما الصني، وألا حباجة لتدعيم منوها االقتصادي،  فقد تبنت سياسـة إقليميـة ترتكـز علـى حسـن اجلـوار  ممـا سـهل 

ي مــن عمليــة انــدماجها االقتصــادي والتجــاري يف املنطقــة، إذ تــدعو  إىل إنشــاء فضــاءات  متزايــدة لالعتمــاد االقتصــاد

املتبــادل بينهــا و بــني هــؤالء اجلــريان، مبــا فــيهم اليابــان صــاحب أول معجــزة اقتصــادية آســيوية و  قــاطرة النمــو يف املنطقــة 

  .املال، العلم و اخلربة التكنولوجية: وفقا لنموذج اإلوز الطائر، باإلضافة إىل امتالكه املصادر األساسية للعوملة

ادية بني الصني و جرياا يف شرق آسيا على  ظهور مـا يسـمى بالتجـارة لقد ساعد هذا التكثيف للعالقات االقتص

  .الثالثية من جهة  و إىل  خلق نوع من التكامل االقتصادي الشرق آسيوي من جهة أخرى

  :و عليه، و وفقا هلذا السياق نطرح اإلشكالية التالية

  ن في هذا التكامل؟ما هي حقيقة التكامل االقتصادي بين دول شرق آسيا؟ و ماهو دور الصي

  :و ملعاجلة هذه اإلشكالية، نستعرض احملورين  التاليني

 .دور الصين في التكامل الشرق آسيوي -1

  .حدود التكامل في شرق آسيا -2

  

  :دور الصين في التكامل الشرق آسيوي: المحور األول 

ا االندماج الذي غـري تـدرجييا هذ. ساعد انفتاح الصني على اندماجها بسرعة يف مسار التكامل اجلاري  يف شرق آسيا

تنظــيم هــذه املنطقــة، إذ ســاهم النمــو االقتصــادي للصــني يف إعــادة توجيــه التــدفقات التجاريــة واملاليــة لشــركائها اآلســيويني 

فالصــني أصــبحت تلعــب دور األرضــية اإلقليميــة للتصــدير لــدول أخــرى كالواليــات املتحــدة أوروبــا، بعــد أن تقــوم . لصــاحلها

  .                                                    ع ملختلف املكونات يف سلع ائيةبعملية التجمي

  : الدور القاعدي للصين في التجارة الثالثية  -1

تلعب الصني دورا هاما  يف التدفقات السلعية ملنطقة آسيا الشـرقية مـن جهـة و يف العالقـات التجاريـة بـني دول املنطقـة 

  .ة وخاصة السوق األمريكيو األسواق األجنبي

  :  شبكات اإلنتاج اآلسيوي 

، إذ كـان الدولـة 1960لعب اليابان دورا هاما يف النمـو االقتصـادي ملعظـم دول منطقـة آسـيا الشـرقية منـذ سـنوات 

رعان لقد ارتكز النمو الياباين على تصدير السـلع كثيفـة العمـل الـيت سـ. الصناعية املتطورة الوحيدة اليت ال تنتمي للغرب

بســبب ارتفــاع أجــور ) تــايوان، كوريــا اجلنوبيــة، هونــغ كونــغ و ســنغافورة(مــا حوهلــا لصــاحل الــدول األربــع املصــنعة حــديثا 

كانــت هــذه الــدول األكثــر ديناميكيــة يف املنطقــة ممــا جعلهــا تســاهم يف منوهــا، وحتــول . عمالــه وبالتــايل تكــاليف اإلنتــاج
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الصــني، ماليزيــا، اندونيســيا، تايالنــدا والفلبــني : ل آســيوية أخــرى تتمثــل يففيمــا بعــد إنتــاج الســلع كثيفــة العمــل إىل دو 

لقــد أدت هــذه املوجــات يف حتويــل . املســماة النمــور األربعــة  لصــاحل ســلع كثيفــة رأس املــال و ذات قيمــة مضــافة مرتفعــة

  . اإلنتاج عرب دول خمتلفة إىل خلق ما يسمى بالشبكات اآلسيوية الدولية لإلنتاج

) داخـل و بـني الشـركات(منظمـة مـا وراء احلـدود الوطنيـة، والعالقـات "ريف شبكة دولية لإلنتاج على أـا وميكن تع

الــيت تـــتمكن بفضـــلها الشـــركات مــن إجـــراء البحـــوث والتنميـــة، تعريـــف املنــتج، التصـــميم، التصـــنيع، التوزيـــع و خـــدمات 

".الدعم
i

  

نتاج العاملي معيدة تنظيم نشاطاا يف دول كثرية دف و ذا انتقلت الشركات الشرق آسيوية من التصدير إىل اإل

ختفــيض التكــاليف وحتســني قــدراا يف مواجهــة التطــورات التكنولوجيــة و متطلبــات الســوق الدوليــة، ممــا أدى إىل إنشــاء 

وقـد سـاهم تطـور شـبكات اإلنتـاج الدوليـة يف .  شبكات لإلنتاج و التجارة اليت سـاعدت علـى التكامـل يف شـرق آسـيا

و ـذا يؤكـد . البلدان املصنعة حديثا واألجيال املتتالية مـن النمـور اآلسـيوية  و الصـني أيضـا"ظهور موجات متتالية من 

  )01:انظر املنحىن  رقم".(اإلوز الطائر"تغري أمناط التخصص يف هذه الدول منوذج 

  نموذج اإلوز الطائر01: المنحنى رقم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Edited by: Ito Takatishi,Chin Hee Hanu ,″the rise of china and structural changes in 

Korea and Asia .John Wonf "China 's rise and east asian economies towards a sciocentric 
regional groupingUSA: Edward Elgar Publishing, Inc.2010, p 175" 

البلــدان اآلســيوية األخــرى وهــي تقفــوا أثــر اليابــان، باعتبارهــا البلــد الرائــد مــن يصــور الصــني و إن منــوذج اإلوز الطــائر 

وعلـــى مـــدار عقـــدين، انتقـــل اإلنتـــاج والصـــادرات كثيفـــة العمالـــة مـــن اليابـــان إىل . حيـــث التقـــدم التكنولـــوجي لصـــادراا

يسـيا، ماليزيـا الفلبـني وتايالنـد مث إىل االقتصاديات احلديثة التصنيع يف كوريا، سنغافورة وتـايوان الصـينية أوال مث إىل اندون

 . الصني
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ووفقا هلذا النموذج، تعترب الصني والبلدان األخرى رفاقا يف عمليـة االرتفـاق التكنولـوجي وزيـادة التخصـص والتجـارة 

".اإلقليمية البينية يف آسيا
ii

  

سـارات الدوليـة لإلنتـاج، و لقد استفادت الصني من هذا التغري يف أمناط التخصص بعد ظهور ما يسـمى بتجزئـة امل

لديفيــد " نظريــة امليــزة النســبية"الــيت مل تتحــدث عنهــا نظريــات التجــارة الدوليــة بشــقيها الكالســيكي و النيوكالســيكي يف 

Hikcher)- لالقتصاديني هكشـر و اولـني " نظرية وفرة وندرة عوامل اإلنتاج"و  (David Ricardo)ريكاردو

Olin)  .ىل نتيجـة مفادهـا أن كـل دولـة تصـدر السـلع الـيت يتطلـب إنتاجهـا عامـل وفـري لقد خلصت هـذه النظريـات إ

لديها مماجيعلها تتمتع مبيزة نسبية و تستورد سلعا أخرى يتطلب إنتاجها عامل نادر لديها و بالتايل ال تتمتع فيها بامليزة 

  .النسبية

كثــــرية و يف دول عديــــدة يف العمليــــة إن املســــارات الدوليــــة لإلنتــــاج اليــــوم قــــد أصــــبحت جمزئــــة حبيــــث تشــــارك فــــروع  

  :و تتمثل أهم نتائج هذه التجزئة فيما يلي. اإلنتاجية وعلى مستويات خمتلفة من القيمة املضافة

  .تدعيم النمو السريع لتجارة السلع الوسيطة الناتج عن قطع مسار اإلنتاج الداخلي -  

يســتدعي "وى معــني مــن مســار اإلنتــاج، ممــا تعميــق ظــاهرة التخصــص باعتبــار أن كــل دولــة تتخصــص يف مســت  -  

إذا كــان للدولــة ميــزة نســبية يف كــل مســار اإلنتــاج لســلعة مــا مــن املســتوى األول إىل . التمييــز بــني نــوعني مــن التخصــص

أمــــا إذا كانــــت امليــــزة النســــبية موجــــودة يف بعــــض "  بالتخصــــص األفقــــي،"املســــتوى النهــــائي فــــاألمر يتعلــــق مبــــا يســــمى 

."التخصص عمودي"دون األخرى فإنمستويات اإلنتاج 
iii

  

و الواقــع أن آســيا الشــرقية تعــرف جتزئــة اإلنتــاج يف خمتلــف الصــناعات مثــل املنســوجات، املالبــس، املــواد الكيميائيــة 

والربجميـــات، إال أن التجزئـــة يف قطـــاع اآلالت الصـــناعية تعتـــرب األكثـــر أمهيـــة مـــن الناحيـــة النوعيـــة و الكميـــة يف صـــياغة 

تتمثــــل هــــذه اآلالت خاصــــة يف اآلالت الكهربائيــــة، معــــدات النقــــل واآلالت الدقيقــــة  و . و التوزيــــعشــــبكات اإلنتــــاج 

املتكونــة مــن قطــع الغيــار و املكونــات، و كــل مســار لإلنتــاج يتطلــب تنويــع املــوارد،  املــدخالت و اســتعمال تكنولوجيــا 

 ذا اإلنتاج العابر للحدودخمتلفة،  هلذا تستقبل دول شرق  آسيا الشركات متعددة اجلنسية للقيام.  

قــدرت " و تعتـرب الصـني واحـدة مـن أهـم هـذه الـدول الـيت تشـارك يف التجزئـة اآلسـيوية للمسـارات اإلنتاجيـة حبيـث  

يف %  20لتصــــــل حــــــىت   2001يف عــــــام % 13مث %  5نســــــبة  1990حصــــــة الصــــــني يف صــــــادرات اآلالت  يف 

واحد من الفاعلني الرئيسـيني يف اإلنتـاج و شـبكات  و ذا تكون الصني و بدون شك 2005يف %  26و  2003

."التوزيع يف آسيا الشرقية
iv

 

و عليه عملت جتزئـة املسـارات الدوليـة اآلسـيوية لإلنتـاج علـى وجـود نـوع مـن التكامـل االقتصـادي يف املنطقـة سـهله 

 . للصنيالتقارب اجلغرايف و تكامل االقتصاديات الشرق آسيوية، ودعمه تصاعد القوة االقتصادية 

  :التخصص العمودي للصين و التكامل اإلقليمي -2

لعــب اليابــان منــذ الســتينات دورا اقتصــاديا  قياديــا يف منــو و تكامــل  آســيا الشــرقية نظــرا لقدرتــه علــى تزويــد جريانــه 

ي ولكـــن باســـتمرار النمـــو الســـريع القتصـــادها،  بـــدأت الصـــني تطـــرح حتـــديا للـــدور القيــــاد. بـــرأس املـــال و التكنولوجيـــا

  .االقتصادي لليابان يف املنطقة خاصة و أن اقتصاد هذه الدولة عاىن من مجود لفرتة طويلة
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اخلارجيــة الصــينية تكتســي أمهيــة كــربى يف التكامــل اإلقليمــي يف شــرق آســيا، إذ حتتــل الصــني  لقــد أصــبحت التجــارة

التجاريـة باجتـاه الصـني، ممـا سـاعد علـى  مكانة مركزية يف سلسلة التوريد يف املنطقة حيث أعـادت دوهلـا توجيـه مبادالـا

هــذا الرتكيـز للمبــادالت نـاتج عــن ارتفـاع وزن الصــني يف التجـارة اخلارجيــة ملـا يســمي "إن . تركيـز املبـادالت البــني إقليميـة

، أي دول التجمــــع باإلضــــافة إىل اليابــــان، كوريــــا اجلنوبيــــة والصــــني، حيــــث )3+ آســــيان ( بــــدول آســــيان زائــــد ثالثــــة 

، "اطوريــة الوســط املنطلــق  اإلقليمــي  للتصــدير خــارج املنطقــةأصــبحت إمرب 
v

إذ تعيــد  تصــدير جمموعــة مــن الســلع تــأيت  

و تصـدر سـلعا وسـيطة ومكونـات ) مـن اليابـان، كوريـا اجلنوبيـة و سـنغافورة خاصـة(مكوناا مـن شـركات شـرق آسـيوية 

حتــاد األورويب و الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل شــركات متواجــدة بالصــني الــيت تقــوم بتجميعهــا و إعــادة تصــديرها لال

أن انضمام الصني للمنظمة العاملية للتجارة دعم تقسيم العمل بني هذه الدول املتخصصة يف التجمع "باعتبار . خاصة

".ويف املستويات األخرية لإلنتاج، والدول اـاورة الـيت تقـدم املنتجـات الوسـيطة ذات حمتـوى تكنولـوجي أكثـر ارتفاعـا
vi

 

هــذا الــدور  01:و يوضــح الشــكل رقــم". يف الواقــع ســلع مصــنوعة يف آســيا" املصــنوعة يف الصــني"و عليــه تعتــرب الســلع  

  . املركزي للصني يف املسارات اإلنتاجية للمنطقة

أصــبحت الصــني يف الســنوات األخــرية الشــريك االقتصــادي األول أو الثــاين للكثــري مــن دول شــرق آســيا ممــا ســاعد 

و يفســر تطــور رصــيد امليــزان التجــاري للصــني مــع شــركائها اآلســيويني دور .جــم التجــارة البينيــة يف املنطقــةعلــى زيــادة ح

الصـني كأرضـية للتصـدير ضـمن التقسـيم اإلقليمـي للعمـل يف آســيا، فبينمـا حتقـق الصـني فائضـا جتاريـا مـع الـدول الغربيــة 

  .02ة  كما يبينه املنحىن رقم وخاصة الواليات املتحدة، تتعرض إىل عجز جتاري مع دول املنطق

  :العجز التجاري للصين مع دول  شرق آسيا 02: المنحنى رقم

Source : Edited by : Ito Takatoshi, Chin Hee Hatui,”The rise of china and 

structural changes inkorea and asia”. John,Womf” China rise and east Asian 

economies: towards a sino-centric regional grouping, USA: Edward Elgar Publishing, 

Inc.2010, P81 
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مليــار دوالر كــأذون خزانــة أمريكيــة قــد حلــت حمــل  800فالصــني الدولــة الدائنــة الرئيســية للقــوة العامليــة األوىل مببلــغ 

.ابان و كوريا اجلنوبيةواشنطن يف دور الشريك االقتصادي األول للحلفاء اآلسيويني التقليديني خاصة الي
vii

 

 ساهم كل هذا يف تدعيم العالقات بني الدول الشرق آسيوية من جهة، وخلق جتارة 

فآسـيا الشـرقية تكتسـي . ثالثية من جهة أخرى بني الصـني، آسـيا الشـرقية والـدول الغربيـة وخاصـة الواليـات املتحـدة

:  عشـرة مـن شـركائها التجـاريني األوائـل و املتمثلـني يفمكانة هامة يف املبادالت األمريكية إذ حتتوي على مخسة من بـني

إن أمهيـة هـذه املنطقـة بالنسـبة للواليـات املتحـدة ترجـع يف جـزء منهـا إىل .الصني، اليابان، كوريا اجلنوبيـة، تـايوان وماليزيـا

أصــــبحت فيــــه  النمـــو االقتصــــادي للصـــني وانــــدماجها املتزايـــد يف االقتصــــاد اإلقليمـــي والعــــاملي، يف نفـــس الوقــــت الـــذي

هذا اإلصرار لتبعية كبرية للصني . األسواق الغربية و خاصة السوق األمريكي منفذا جتاريا مهما للصني و آلسيا الشرقية

.و مموليها اآلسيويني للسوق األمريكي يرتجم وجود جتارة ثالثية
viii

 

يــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة املربمــة بــني يضــاف يف الواقــع إىل هــذه التجــارة الثالثيــة الــيت تشــهدها آســيا الشــرقية عــددا متزا

متثل التجارة البني إقليمية آلسيا الشرقية "الصني ودول املنطقة والذي ساهم بدوره يف رفع التجارة البينية الشرق آسيوية، إذ 

الفـاعلني من املبـادالت العامليـة هلـذه األخـرية ممـا يسـاهم يف تكاملهـا، حيـث تعتـرب الصـني واحـدا مـن % 50اليوم أكثر من 

  ix".الرئيسيني

عامـل اقتصــادي آخــر، ســاهم يف تكامــل منطقــة شــرق آسـيا  بفضــل الصــني، إنــه حجــم االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة 

واملتزايدة اليت تستقبلها هذه الدولة من جرياا اآلسيويني واليت لعبت دورا كبـريا يف انفتاحهـا املـايل يف الثمانينـات مـن القـرن 

  .ت هذه التدفقات املالية تساهم يف تدعيم   املسار التكاملي بني الصني والدول الشرق آسيويةاملاضي، وال زال

 :حدود التكامل في شرق آسيا: لمحور الثانيا

تعترب العوملة و األقلمة مسارات متكاملة تساند قوى التكامل العاملي، و املناطق  هي  مواقع خمتلفة تعرب عن مسارات  

إذ تلتقــي كــل مــن العوملــة اإلقليميــة و األقلمــة يف فــتح احلــدود أمــام تــدفق  x"اســا للتكامــل و التعــاون، إقليميــة متشــاة أس

 . السلع و اخلدمات و إن كان ذلك على مستويات متفاوتة و خمتلفة

 احملـــيط االقتصـــادي الـــذي يرمســـه مســـار األقلمـــة: و الواقــع أن قيـــام أي جتربـــة تكامليـــة اقتصـــادية يتطلـــب تقـــاطع حميطـــني

  .واحمليط السياسي الذي يرمسه مسار اإلقليمية

  : مسار التكامل الشرق آسيوي -1   

خيتلـــف مســـار التكامـــل اإلقليمـــي الشـــرق آســـيوي عـــن مثيلـــه يف أوروبـــا أو أمريكـــا الشـــمالية، ذلـــك أنـــه مل يكـــن نتيجـــة 

فالتكامـــل اإلقليمـــي  آلســـيا . ةخـــالل مفاوضـــات أو قـــرارات سياســـية و جتاريـــ مـــن  إســـرتاتيجية تبنتهـــا دول املنطقـــة ونفـــذا

الشــرقية يعتـــرب مســـارا اقتصـــاديا خالصـــا ظهـــر بـــدون أهــداف وال رزنامـــات واضـــحة، وتطـــور بـــدون أن يـــرتجم يف مؤسســـات 

حمددة إذ ال تغطي التجمعات الشرق أسيوية املوجودة كل دول املنطقة  كما هو احلال بالنسبة موعة اآلسيان، أو تشمل 

  .الدول اليت تنتمي إليها مثل منظمة آسيا الباسفيك للتعاون االقتصاديعددا أكرب يفوق عدد 

كان  دور دول شرق آسيا متـأخرا يف مسـار تكاملهـا، رغـم مـا شـهدته  آسـيا الشـرقية مـن تـدفقات كبـرية لالسـتثمارات 

علـى أسـس اقتصـادية،  األجنبية املباشرة و االنسياب الكبـري للسـلع و اخلـدمات، إذ تطـور مسـار التكامـل يف هـذه املنطقـة 
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حيــث مل خيضــع ملشــروع إقليمــي مشــرتك، بأهــداف حمــددة، إال أن هــذا مل مينــع  اســتفادة هــذا املســار مــن مســاندة خمتلــف 

  . حكومات دول املنطقة

  ):  مسار األقلمة: (المحيط االقتصادي للتكامل اإلقليمي لشرق آسيا1- 1

لتكامــل آلســيا الشــرقية، إذ تشــهد املنطقــة انســيابا كبــريا للســلع و ســبق احملــيط االقتصــادي مثيلــه السياســي يف منــوذج  ا 

جتمـع جنـوب : اخلدمات، فمنطقة آسيا الشـرقية  تعـرف مسـارا طبيعيـا لرتكيـز التـدفقات االقتصـادية يف ثـالث جتمعـات هـي

اآلسـيان زائـد ثالثـة (ة و  اآلسـيان زائـد مخسـ) الصـني، اليابـان و كوريـا اجلنوبيـة(، اآلسـيان زائـد ثالثـة )اآلسيان(شرق آسيا 

  ).زائد تايوان و هونغ كونغ

و املثــري لالهتمــام أن هــذا الرتكيــز هــو أكثــر ارتفاعــا فيمــا خيــص الــواردات، حيــث تســتعمل دول آســيا الشــرقية منطقتهــا  

و تشـري اإلحصــائيات إىل ذلــك إذ انتقلـت حصــة الـواردات بــني اآلسـيان زائــد ثالثــة  xi."كمكـان للتمــوين و لـيس كأســواق

 33.5اىل% 26.5بينمـا انتقلـت حصـة الصـادرات مـن  2007يف سـنة %  42.7إىل  1985يف سـنة %  32.5مـن

%xiiو  2008و إىل غايـــة  1990ارتفـــاع املبـــادالت التجاريـــة بـــني دول جتمـــع آســـيان منـــذ   01و يوضـــح  اجلـــدول رقـــم

  .ارتفاعها أيضا بني دول آسيان زائد ثالثة خالل نفس الفرتة

  )  اإلقليمية: ( في مسار التكامل اإلقليمي  المحيط السياسي -1-2

 1998 -1997مل تســاند حكومــات شــرق آســيا مســار التكامــل اإلقليمــي رمسيــا إال بعــد األزمــة اآلســيوية لســنيت 

وعليــه اعتــرب جتمـــع دول . الــيت أوضــحت مــدى االعتمــاد املتبــادل و املتزايــد بـــني اقتصــادياا و هشاشــة أنظمتهــا املاليــة

احمليط السياسي الوحيد يف آسيا الشرقية قبل األزمة االقتصادية اآلسـيوية، والـذي مل يكـن اهلـدف مـن جنوب شرق آسيا

تاريخ إنشاء هذا التجمع  1967و هلذا ومنذ . إنشائه  يف البداية اقتصاديا بل سياسيا، متثل يف إقرار األمن يف املنطقة

ه، مل تكـن هنــاك رغبـة حقيقيــة مـن طــرف احلكومــات يف تــاريخ إنشـاء منطقــة للتبـادل احلــر بـني أعضــاء 1992و لغايـة 

  . حتقيق ما يسمى بالتكامل االقتصادي يف شرق آسيا

  :اتفاقيات التجارة الحرة في شرق آسيا - 1- 1-2

جاء اهتمام دول آسيا الشرقية باإلطار املؤسسايت للتبادل احلر متأخرا، حيث مل تقم دول املنطقة بإبرام االتفاقيـات 

و الواقع أن هناك عوامل كثرية  دفعت دول منطقة شـرق آسـيا إىل البحـث عـن . جارة بينها إال يف التسعيناتلتحرير الت

  :أطر مؤسساتية للتكامل اإلقليمي و املتمثلة يف

  :األسباب العامة للتكامل  -

  .انتشار مناطق التبادل احلر يف العامل و خاصة يف أمريكا الشمالية و أوروبا* 

قدان القدرة على اقتحام األسواق، مما جعل هذه الدول تسعى لتشجيع التبادل احلر مـع دول مـن اخلوف من   ف* 

  .املنطقة اآلسيوية  أو حىت من خارجها

ضـــعف حتريـــر املبـــادالت التجاريـــة يف إطـــار املنظمـــة العامليـــة للتجـــارة بســـبب العـــدد الكبـــري للـــدول املنظمـــة و الـــيت هلـــا * 

  .رزنامات خمتلفة

 :اصة بالمنطقةاألسباب الخ-

 . تداعيات األزمة االقتصادية اآلسيوية و ما بينته من ضرورة تدعيم التعاون*    
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اعتبار عامل املنافسة يف املنطقة حافزا لتشجيع التبادل احلر خاصة تلك املوجودة بني الصني و اليابان مـن أجـل *  

دف تــدعيم العالقــات مــع اآلســيان و الــدول املصــنعة قيــادة املنطقــة و اللــذان يريــدان اســتعمال منــاطق التجــارة احلــرة ــ

  .حديثا

االعتقــاد بــأن منــاطق التبــادل احلــريف شــرق آســيا تعتــرب قنــوات للتعــاون االقتصــادي باعتبــار أن هــذه املنــاطق ال *    

  .جتلب حترير املبادالت التجارية فقط، بل أيضا حترير انتقال االستثمارات األجنبية واملساعدات التقنية

 : تتمثل األطر املؤسساتية املوجودة يف شرق آسيا و اهلادفة إىل حتقيق نوع من التكامل االقتصادي  فيما يلي و  

و املنشـأة يف عــام The Asean FreeTradeمنطقـة التجــارة احلـرة لــدول جتمـع جنـوب شــرق آسـيا    -

بــروين، و الــيت انضــمت إليهــا كــل مــن اندونيســيا، ماليزيــا، الفلبــني، ســنغافورة، تايالنــدا و : بــني ســت دول هــي 1992

لقـد متثـل اهلـدف الرئيسـي مـن إنشـاء منطقـة للتبـادل . الفيتنام مينمار، كمبوديا، و الوس يف أواخر منتصف التسعينات

احلر بني اآلسيان يف تطوير صناعات تنافسية بينها عن طريق تدعيم التجارة البينيـة، كمـا يسـعى أعضـاؤها إىل االنتقـال 

علـــى إنشـــاء  2003و 2002ىل درجـــة أعلـــى مـــن درجـــات التكامـــل، إذ ركـــزوا يف مـــؤمترات القمـــة لســـنيت مـــن خالهلـــا إ

ففي املؤمتر التاسع لقمـة اآلسـيان  املنعقـد يف بـايل باندونيسـيا يف أكتـوبر . "جمموعة اقتصادية، أمنية، اجتماعية و ثقافية

وعــة اآلسـيان املتضــمنة للجانـب األمــين، اجلانــب  قـدم إعــالن اآلسـيان االتفــاق الثـاين حــول  مشــروع حتقيـق جمم 2003

حيــث يتمثــل اهلــدف النهــائي يف الوصــول إىل ســوق مشــرتكة أيــن   xiii،"االقتصــادي  و اجلــانبني االجتمــاعي و الثقــايف

 .   2020التدفق احلر للسلع، اخلدمات و االستثمارات و التقليص من نسبة الفقر يف 

إنـه  فضـاء جديـد زاد مـن التـدفق املـايل و . الصـني، كوريـا اجلنوبيـة و اليابـان: آسـيان زائـد ثالثـة و املتكونـة مـن  - 

الســـلعي بعـــد انفتـــاح الصـــني و انضـــمامها للمنظمـــة العامليــــة للتجـــارة فاقـــت فيـــه املبـــادالت التجاريـــة مثيلتهـــا بــــني دول 

اليابــان، كوريــا : ااآلســيان، حيــث توجــد شــبكة مــن العالقــات االقتصــادية بــني دول جتمــع جنــوب شــرق آســيا و جرياــ

الــذي مل ينشــئ  علــى أســاس الرغبــة يف "  اآلســيان زائــد ثالثــة"مســي هــذا احملــيط السياســي اجلديــد  . اجلنوبيــة و الصــني

وضع قواعد مشرتكة خاصة باملبادالت التجاريـة أو إنشـاء منطقـة للتبـادل احلـر بـني أعضـائه رغـم وزن الـدول الـثالث يف 

  .سيق يف األمور اليت تبقي على هذه املبادالت أي النقود و املاليةاالقتصاد العاملي، و إمنا التن

ــــــني الصــــــني و اآلســــــيان -   AgreementASEAN–China Freeمنطقــــــة للتبــــــادل احلــــــر ب

Trade(ACFTA). 

 ASEAN–Japan Comprehensiveالشراكة االقتصادية اإلسرتاتيجية بني اليابان و دول اآلسيان - 

Economic Partnership(AJCEP) 

  Asia summit  EASEast: مؤمتر القمة لشرق آسيا -

تأخر أكثر اهتمام مشال شرق آسيا بإنشاء مناطق  للتبادل احلر من جنوب شرقها، إذ برزت يف الواقـع فكـرة إنشـاء 

حيـــــث اقـــــرتح القـــــادة إنشـــــاء جمموعـــــة شـــــرق  1998منـــــاطق حـــــرة للتبـــــادل يف لقـــــاء قمـــــة آســـــيان زائـــــد ثالثـــــة يف عـــــام 

مهمتها تقدمي اقرتاحات للنهوض باالقتصاديات املعنية بتحسني التعاون ) (East Asia Vision Groupآسيوية

يعـود الفضـل يف تقريرهـا "و ) العشـر األعضـاء يف اآلسـيان زائـد اليابـان الصـني و كوريـا اجلنوبيـة ( بني ثالث عشـر دولـة 

يتعلـق األمـر بـأكثر مـن . حاة مـن النمـوذج األورويبلكوريا اجلنوبية اليت اقرتحت يف البداية، إنشاء جمموعة آسـيوية مسـتو 
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جمرد منطقة للتبادل احلر، ففي القمة اخلاصة باآلسيان زائد واحد سطر اليابان رغبتـه يف بنـاء هـذه اموعـة علـى ثـالث 

  xiv".اقتصادية، سياسية، أمنية، اجتماعية و ثقافية: أسس

  (EASG):  مت إنشاؤها سنتني بعد ذلك و تتمثل يف جمموعة أخرى للدراسات اآلسيوية

East Asian Study Group  . موعة األوىل مكونة من خرباء من القطاع اخلاص مهمتهـا تطـويركانت ا

رؤيــة بعيـــدة املـــدى للتعـــاون االقتصـــادي يف آســيا الشـــرقية و الـــيت اقرتحـــت ضـــرورة إنشــاء منطقـــة للتجـــارة احلـــرة يف آســـيا 

وأيـدت اموعـة الثانيـة املكونـة مـن ممثلـي احلكومـات الحقـا، اتفاقيـات التجـارة . 2001توصـياا يف  الشرقية يف إطـار

  xv." احلرة إال أن هذه االتفاقيات مل تر النور

شـــبكة تســاندها اآلســيان زائــد ثالثــة، و تضـــم اجتماعاــا بصــورة منتظمــة ممثلـــي "بعــد هــاتني امــوعتني مت إنشــاء 

لقـــد طـــرح هـــذا امللتقـــى مواضـــيع هامـــة للنقـــاش متخـــض عنهـــا اتفـــاق حـــول . وث و رجـــال أعمـــالاإلدارات، مراكــز البحـــ

  .ضرورة التعاون املايل و النقدي، تدعيم شبكة للنقل واالتصال آلسيا الشرقية وتنظيم لقاء خاص باملنطقة

عــدة مســاعي رمسيــة وغــري واحلقيقــة أن هــذه املبــادرة الرمسيــة يف إنشــاء بنــاء مؤسســايت للتكامــل الشــرق آســيوي، ســبقتها 

رمسيــة يف ذلــك، و إن اختلفــت األهــداف مــن وراء إنشــائها، إذ، وحتــت غطــاء إعطــاء شــكل آلســيا مــن طــرف ثــالث دول 

  .الصني، اليابان، وتايالند، قامت كل واحدة مببادرة يف هذا الشأن: حتاول فرض نفسها يف املنطقة

ل احلر مع دول املنطقـة، حيـث بـدأت مفاوضـات إنشـاء منطقـة فالصني  سعت  من جهتها إلبرام اتفاقيات للتباد -  

و قد عرضت الصني عدة  برامج مغريـة . "2004دف إائها يف جوان   2003للتبادل احلر مع دول اآلسيان يف عام 

. الزراعيـةيف احملاصـيل " احلصاد املبكـر"على اآلسيان وخاصة على أعضائها اجلدد مثل التعاون االقتصادي و حترير التجارة 

كمـا تـنظم الصـني ملتقيـات    xvi."باإلضافة إىل ذلك اقرتحت الصني إنشاء منطقـة ثالثيـة  للتبـادل احلـر مـع اليابـان و كوريـا

  . ، و اليت أصبحت حتمل اسم هذه املدينة (Bo’ao)" بوواوو"يف مدينة صغرية يف هينان و املسماة 

يف شـــرق آســـيا و حماولـــة منـــه  يف مواجهـــة تزايـــد التواجـــد الصـــيين يف مل يـــرتدد اليابـــان أيضـــا، باعتبـــاره قـــوة اقتصـــادية -  

  املنطقة،  يف تدعيم عالقاته االقتصادية جبريانه اآلسيويني، حيث 

قـام اليابـان مــن جهتـه بــإجراء مفاوضـات حـول عقــد اتفاقيـات ثنائيــة للتجـارة احلـرة مــع الـدول اآلســيوية، انتهـت بــإبرام "

، و التوقيع على إعالن مشرتك مـع اآلسـيان يتعهـدان فيـه بالتفـاوض 2002سنغافورة  يف اتفاق اقتصادي  اسرتاتيجي مع 

و عليه اقـرتب اليابـان مـن بعـض األعضـاء بصـورة فرديـة مثـل الفلبـني و . على اتفاق اسرتاتيجي يتضمن اتفاق حترير التجارة

 xvii" نوبيـة إمكانيـة تشـكيل اتفـاق للتبـادل احلـرتايالندا من أجل إقامة مناطق للتبادل احلر، كما ناقش اليابـان و كوريـا اجل

كمـــا تســـعى اآلســـيان و الـــدول . مـــؤمترات حـــول مســـتقبل آســـيا 1995باإلضـــافة إىل ذلـــك يـــنظم اليابـــان ســـنويا و منـــذ .

  . املصنعة حديثا من جهتهما إىل الدخول يف اتفاقات للتجارة احلرة مع دول أخرى كاهلند  لتفادي التهميش

ساعي خللق أطر مؤسساتية للتبادل احلر، لقاء القمة الذي  انعقد بتاريخ الرابـع عشـر  ديسـمرب لقد أعقب كل هذه امل 

إذ تعترب أول وأهم مبادرة رمسية خللق إطار مؤسسايت للتكامل يف شرق آسيا . يف كوالملبور مببادرة من اآلسيان 2005عام 

اهلنــد، نيوزيالنــدا و أســرتاليا، باإلضــافة إىل دول جتمــع  الصــني، اليابــان، كوريــا اجلنوبيــة،: أيــن التقــت ســتة عشــر دولــة هــي

رأي الصـــني، برمانيـــا، كمبوديـــا، الوس، فيتنـــام : إنـــه فضـــاء تعـــدى املنطقـــة  الشـــرق آســـيوية و طـــرح رأيـــني خمتلفـــني. آســـيان

ت املتحـدة أراد  ورأي آخـر تبنتـه اليابـان، سـنغافورة، اندونيسـيا و شـجعته الواليـا. وماليزيا اليت فضلت إنشاء جمموعـة ضـيقة
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توسيع أعضاء اموعة، واهلدف من ذلك يتمثل يف جتنب التفوق الصيين بوجود اهلند  بكل ما تطرحه من ثقل سياسي و 

  . قدرة على ضمان األمن يف احمليط اهلندي، وكذا عروضها لتحرير سوقها بتخفيض احلواجز اجلمركية

إعالن قمة شرق آسـيا "الن كواالملبور لقمة شرق آسيا، و ثانيهما  يف إع"أصدر هذا اللقاء بيانني متثل أوهلما يف " لقد

أقر اإلعالن األول على الدور اهلام لقمة شرق آسيا إىل جانب اجتماعـات آسـيان زائـد ." حول  الوقاية من أنفلونزا الطيور

ن جتمـع دول اآلسـيان هـو احملـرك ثالثة، كما أكد على أمهية التعاون مع اآلسيان ألمن و رفاه منطقـة شـرق آسـيا، و اعتـرب أ

  xviii."هلذه القمة

،الـــيت اعتـــربت 2006لقــد اســـتمر تنظـــيم اللقــاءات الرمسيـــة بـــني دول املنطقـــة، إذ احتضــنت الفلبـــني القمـــة املواليــة ســـنة 

 لقـد اقتصـرت. اجتماعا للقادة ألا مل تتوفر على بنيات مؤسساتية أو إدارية خاصـة كوجـود سـكرتارية، أو اجتمـاع للـوزراء

رزنامة هؤالء القادة على حتقيق أهداف معينة كالتعاون يف جمال الطاقة، تدعيم االستثمارات، حتقيق األمن البحري، حماربة 

علــى إثــر اجتمــاع القمــة لآلســيان زائــد  2007أمــا يف القمــة املنعقــدة يف جــانفي . اإلرهــاب و األهــم حتقيــق التعــاون املــايل

تعــاون يف اــاالت التاليــة حماربــة الفقــر، التصــدي للكــوارث و إنشــاء منطقــة للتجــارة ثالثــة، قــرر الــدول األعضــاء  توســيع ال

  .احلرة آلسيا الشرقية كشكل من أشكال التكامل االقتصادي

  : التعاون المالي و النقدي في شرق  آسيا– 2

ر دولة  من الباسفيك كونت أحد عش  1991ففي "ميتد التعاون املايل يف آسيا الشرقية إىل ما قبل األزمة اآلسيوية 

الغريب مبا فيها اسرتاليا و  نيوزيلندا إىل جانب دول جتمع جنوب شرق آسيا امللتقى التنفيذي للبنوك املركزية لشرق آسيا 

                                                     (Executives meeting of East Asia Pacific central Bank EMEAP )الباسـفيك 

"xix  عــدم قدرتــه علــى تســيريها، ممــا جعــل دول  جتمــع آســيان زائــد ثالثــة تفكــر جــديا يف  1996و الــذي بينــت أزمــة

  ".    مبادرة أسواق السندات اآلسيوية"، و "مببادرة شينغ ماي"تعاون مايل أكثر فعالية نتج عنه ما مسي 

  :مبادرة شينغ ماي-2-1

هشاشـــة األنظمـــة املاليـــة لـــدول املنطقـــة و ضـــرورة حتريـــر األســـواق  1996بينـــت األزمـــة االقتصـــادية اآلســـيوية لســـنة 

وعنـــدما انتشـــرت األزمـــة مـــن . املاليـــة، حتســـني أداء املؤسســـات و تبـــين نظـــام فعـــال إلدارة املخـــاطر يف املؤسســـات املاليـــة

اون املايل و اقرتح اليابان إنشاء صندوق نقد آسيوي كإطار للتع"، 1997تايالندا إىل دول آسيوية أخرى يف منتصف 

تنسيق السياسات يف املنطقة خاصة فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية إضافة إىل صندوق النقد الدويل ضد أي أزمات 

 2000لقد مت التخلي عن املبادرة رغم لقائها ترحيبا حسنا من طرف دول املنطقة، إىل غايـة سـنة . مالية  يف املستقبل

بتايالنـــدا  " شـــينغ مـــاي"دول اآلســـيان زائـــد ثالثـــة يف الســـادس مـــن شـــهر مـــاي يف عنـــد إحياءهـــا مـــن طـــرف وزراء ماليـــة 

بإنشـــاء نظـــام  ملقايضـــة العمـــالت الثنائيـــة ـــدف إدارة  مبادلـــة أزمـــة  العملـــة الـــيت قـــد حتـــدث يف أي بلـــد عضـــو، وهـــي 

اخلمـس األصـليني يف  األعضـاء(ترتيبات تعمل على احملافظة على استقرار أسعار الصـرف بـني مثانيـة أعضـاء يف التجمـع 

أرادت الـــدول األعضــاء توســـيع اتفـــاق هـــذه املبـــادرة إىل "لقـــد). التجمــع باإلضـــافة إىل الصـــني، اليابـــان و كوريــا اجلنوبيـــة

  : أطراف آسيوية أخرى عن طريق

  .توفري التغطية جلميع األعضاء*      

  . زيادة حجم اتفاقات املبادلة*      

  xx."التبادل الثنائي بني دول اآلسيان زائد ثالثة  إنشاء شبكة من الرتتيبات*      
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و الواقـع أن الـدول األعضـاء يف هـذه املبـادرة مل تقـم  بإنشـاء أي مؤسسـة دائمـة للمراقبـة حيـث  تقـوم الســلطات    

التنسـيق النقدية للدول املعنية برصد طريقة ملنع أزمة مالية يف املستقبل عن طريق اللقاءات املنظمة لوزراء ماليتهـا ـدف 

  .يف السياسات، على غرار اجتماع القمة السنوي آلسيان زائد ثالثة

  :مبادرة أسواق السندات اآلسيوية-2-2

، بــل أطلــق أعضــاء جتمــع اآلســيان زائــد ثالثــة "شــينغ مــاي" مل تتوقــف عمليــة التكامــل املــايل اإلقليمــي عنــد مبــادرة 

ويف هــــذا الصــــدد مت وضــــع ســــت . تطــــوير هــــذه األســــواقل" مببــــادرة أســــواق الســــندات األســــيوية" مبــــادرة أخــــرى مسيــــت

جمموعات عمل إلرساء البنية التحتية املالية اإلقليمية، و وضـع إجـراءات للتنسـيق بـني املمارسـات و السياسـات الفرديـة 

  :   لدول املنطقة يف التعامل مع أسواق السندات من خالل ما يلي

  .      لدول اليت تعاين من عجز يف ميزان املدفوعاتآلية دعم السيولة على املدى القصري ملساعدة ا -

آليـــة ملراقبـــة  التطـــورات السياســـية و االقتصـــادية للـــدول األعضـــاء و فـــرض شـــروط علـــى الـــدول املســـتقبلة للـــدعم  - 

  . املايل

  .نظام سعر صرف مجاعي لتحقيق االستقرار يف أسعار الصرف الثنائية للدول األعضاء -

تكون فعالة يف جتنباألزمات املالية يف املنطقة دليل على أن هذه الرتتيبات املالية اإلقليمية  سيف الواقع ال يوجد أي  

 .  أي جدية يف تبين نظام صرف مجاعي خاص باملنطقةاآلسيوية، إذ ال توجد 

  :صعوبات التكامل اإلقليمي في شرق آسيا -3

ل آلســيا الشــرقية علــى األقــل يف املــدى القريــب  يوجــد يف الواقــع الكثــري مــن الصــعوبات الــيت حتــد مــن مســار التكامــ

يتعلق  بعضـها مبميـزات املنطقـة يف حـد ذاـا، أمـا الـبعض اآلخـر فـيخص صـعوبة انفصـال االقتصـاديات الشـرق آسـيوية 

  .عن االقتصاديات الغربية و خاصة االقتصاد األمريكي

  :العراقيل  الداخلية للتكامل 1- 3

  :و تتمثل يف 

لدول الشرق آسيوية من حيث املساحة، عدد السكان، املسـتويات االقتصـادية و حـىت الـنظم عدم جتانس ا*       

  . السياسية

وجــود الكثــري مــن بــؤر التــوتر يف املنطقــة كمشــاكل احلــدود، التحالفــات اإلســرتاتيجية اهلادفــة إىل رفــض  أي *       

  . هيمنة كانت صينية أم يابانية، ناهيك عن هاجس إمدادات الطاقة

عدم وجود رغبة حقيقية عند حكومـات دول املنطقـة يف الوصـول إىل إطـار مؤسسـايت للتكامـل، هلـذا  كـل مـا *     

فـإذا كـان مسـار التكامـل يف شـرق آسـيا . "تقوم بـه هـذه احلكومـات  هـو تشـجيع التـدفقات املاليـة و السـلعية بـني دوهلـا

ي، إذ مل يكــن األمــر يف أي وقــت يتعلــق مبســألة تطــور يف األصــل بــدون مشــروع سياســي فألنــه ال خيــص اــال السياســ

  xxi". إنشاء منظمة أو نظام للعالقات يتطلب التخلي عن السيادة

  : صعوبة االنفصال عن االقتصاديات الغربية3-2

ال يعترب التكثيف يف العالقات االقتصادية بني دول شرق آسيا مرادفا الستقاللية املنطقة أو باألحرى  متركزها حـول 

أمـا مـن حيـث الطلـب فهـي . حيث تندمج دول املنطقة يف قطاع اإلنتاج و املبادالت من حيث العرض خاصةنفسها، 

علـــى -الوقــت احلــايل علــى األقــل-حتتــاج لألســواق الغربيــة األوربيــة و األمريكيــة لتصــريف منتجاــا ألـــا غــري قــادرة يف 
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 2007لى ذلك األزمة االقتصادية العاملية  لسـنة الدليل ع. امتصاص حصة كبرية من الصادرات املوجهة للدول الغربية

حيــث عجــزت آســيا الشــرقية عــن امتصــاص مــا ختلــى عنــه الغــرب بســبب األزمــة، فكــل االقتصــاديات اآلســيوية مــا عــدا 

  .اليابان  هي يف أحسن األحوال اقتصاديات صاعدة

تــــاج إىل الغــــرب مــــن حيــــث باإلضــــافة إىل ذلــــك، ال زالــــت دول كثــــرية يف منطقــــة شــــرق آســــيا مبــــا فيهــــا الصــــني  حت

األداء إن . "التكنولوجيــا و رأس املــال، ممــا يزيــد مــن صــعوبة انفصــال اقتصــاديات  شــرق آســيا عــن االقتصــاديات الغربيــة

التجاري للصني يعتمد بشكل كبري على االستثمار و اسرتاتيجيات االستعانة مبصادر خارجية لشركات أجنبية سامهت 

السـنوات يف كل من الصادرات الصينية واالرتقاء باملستوى التكنولوجي السـريع علـى مـدى بصورة كبرية يف زيادة سريعة 

  xxii." العشر املاضية

و عليــه تعــرب منظمــة التعــاون االقتصــادي آلســيا الباســفيك عــن هــذه العالقــة االقتصــادية آلســيا الشــرقية و الواليــات  

هـذا االقـرتاح يعـرب عـن الرغبـة . "الباسـفيك ومنـذ زمـن بعيـد املتحدة اليت تقرتح احتمال إنشاء منطقة للتبادل احلر آلسـيا

يف صد الطموحات الصينية و اليابانية اليت قـد تسـعى إلعـادة تشـكيل تكامـل إقليمـي آسـيوي خـالص يقصـي الواليـات 

  xxiii". املتحدة و روسيا

  :الخالصة

تـدعيم  شـرق آسـيا إذ سـاهم أصبحت  الصني واحدة من الشركاء التجاريني املهمني لعدد متزايـد مـن اقتصـاديات  

العالقات االقتصـادية بـني الصـني و دول جتمـع آسـيان  يف تطـوير شـبكة أوسـع مـن العالقـات االقتصـادية بـني اإلقليميـة 

ال يثــري هــذا األمــر االســتغراب ألن شــبكات اإلنتــاج يف آســيا متكاملــة بدرجــة كبــرية و تتســم بتوزيــع " و. آلســيا الشــرقية

و يتضــح هــذا الــدور االقتصــادي xxiv.فــة و مســتوى عــال مــن التجــارة يف املــدخالت الوســيطةالصــناعة علــى مواقــع خمتل

  : للصني يف املنطقة من خالل

تكثيف العالقات التجارية الصينية  الثنائية مع دول املنطقـة نتيجـة تغـري و تنـوع هيكـل صـادرات هـذه الدولـة، *    

  .عظم دول املنطقة  و خاصة اليابانحيث أصبحت إمرباطورية الوسط شريكا اقتصاديا رئيسيا مل

تـــدعيم شـــبكة مـــن العالقـــات االقتصـــادية يف شـــرق آســـيا، إذ حتتـــل الصـــني مكانـــة مركزيـــة يف سلســـلة التوريـــد يف *  

. املنطقة حيث أعادت دوهلا توجيه مبادالا التجاريـة باجتـاه هـذه الدولـة، ممـا سـاعد علـى تركيـز املبـادالت البـني إقليميـة

الصـــني يف التجـــارة اخلارجيـــة لـــدول آســـيان زائـــد ثالثـــة، ممـــا جعلهـــا املنطلـــق اإلقليمـــي للتصـــدير خـــارج لقـــد ارتفـــع وزن 

فالصـــني تعيـــد تصـــدير عـــدد مـــن الســـلع تتحصـــل علـــى مكوناـــا مـــن شـــركات شـــرق آســـيوية الـــيت تقـــوم بـــدورها .املنطقـــة

اد األورويب و الواليـــات املتحـــدة ، الـــيت تقـــوم بتجميعهـــا و إعـــادة تصـــديرها لالحتـــ)الصـــني( بتصـــدير ســـلع وســـيطة إليهـــا 

  .األمريكية خاصة

بفضــل )  خلــق منــاطق حــرة للتجــارة( جنــاح دول املنطقــة يف إنشــاء نــوع مــن التكامــل اإلقليمــي يف مســتواه األدىن* 

تصـــاعد القـــوة االقتصـــادية الصـــينية، إذ ظهـــرت  منـــاطق للتجـــارة احلـــرة بـــني دول  آســـيا الشـــرقية، كتلـــك الـــيت جتمـــع بـــني 

  . و اآلسيان، و بني اليابان و نفس التجمع الصني 

و ذا، و نظرا لنموها االقتصادي السريع و حجم سكاا الكبـري، تلعـب الصـني دوريـن هـامني يف املنطقـة بسـبب  

منوهـــا الكبـــري و توســـع ســـوقها احملليـــة،  إذ تصـــبح الصـــني أكـــرب ســـوق و أكـــرب منـــتج يف املنطقـــة حيـــث تعـــزز مـــن ميزـــا 

صدير جمموعة واسعة من املنتجات، مما يؤدي إىل تغيريات يف هيكل التجارة مع البلدان ااورة يف آسـيا،  التنافسية يف ت
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لذلك يبدو أن الصني ستصبح بني آسيا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان و االحتـاد األورويب كمنـافس للتصـدير و 

  xxv." االسترياد
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